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Czy Piekoszów
stanie się miastem?2

Do wojewody świętokrzyskiego zło-
żona została teczka z dokumentami 
dotyczącymi nadania miejscowości 
Piekoszów statusu miasta.

Nowy wóz strażacki
dla OSP Szczukowice7

Przy wsparciu finansowym gminy 
Piekoszów do OSP w Szczukowi-
cach trafił samochód Ford Transit, 
który druhowie sami przystosowali 
do potrzeb wozu strażackiego.

Dofinansowanie na
promocję czytelnictwa14

Ponad 20 tysięcy złotych pozy-
skała Biblioteka Centrum Kultury 
w Piekoszowie na promocję czy-
tania w gminie Piekoszów.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Piekoszów!

Nadchodzą Święta Wielkiej Nocy,
które wiążą się z nadzieją, odrodzeniem,

chwilami zadumy i refleksji.
Z tej okazji wszystkim Mieszkańcom
Gminy Piekoszów pragniemy życzyć
przede wszystkim strumienia radości,

sił i wiary w lepsze jutro, codziennych 
powodów do uśmiechu, rodzinnej atmosfery przy 

wielkanocnym stole oraz wszelkich łask płynących
ze Zmartwychwstania Pańskiego.

Zbigniew Piątek
Wójt Gminy Piekoszów

Barbara Drogosz
Przewodnicząca Rady

Gminy Piekoszów

„Błogosławiony ten, który żyje w pokoju.
Nie ma na ziemi większego szczęścia.”
      Matthias Claudius
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Wniosek o nadanie praw miejskich 
dla Piekoszowa został złożony

Najpierw były konsultacje spo-
łeczne związane z nadaniem praw 
miejskich dla Piekoszowa, pod-
czas których ponad siedemdzie-
siąt procent głosujących miesz-
kańców opowiedziała się za takim 
rozwiązaniem, a podczas ostatniej 
uroczystej sesji wszyscy radni 
gminy Piekoszów również poparli 
ten pomysł, przyjmując wniosek 
o nadanie statusu miasta miejsco-
wości Piekoszów. Teraz wniosek 
będzie rozpatrywany w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji.

Radni Rady Gminy Piekoszów jed-
nogłośnie poparli wniosek o nadanie 
statusu miasta miejscowości Pieko-
szów podczas uroczystej sesji. Zanim 
to jednak nastąpiło, wójt Zbigniew 
Piątek przedstawił szereg argumen-
tów dotyczących procedowanego 
wniosku o nadanie praw miejskich 
dla Piekoszowa. – Dzisiejsza data 8 
marca to nie tylko Międzynarodowy 
Dzień Kobiet, ale to data symbolicz-
na dla obecnie funkcjonujących gmin 
w Polsce. To właśnie w tym dniu w 
1990 roku sejm RP podjął ustawę o 
samorządzie terytorialnym, dającą 
podstawę funkcjonowania gmin sa-
morządowych – przypomniał wójt Zbi-
gniew Piątek. Jak podkreślał w swoim 
wystąpieniu, Piekoszów zasługuje na 
uzyskanie statusu miasta. – Chociaż-
by dlatego, że gwarantuje to dalszy 
rozwój naszego samorządu i całej 
gminy. Obecnie pozyskujemy wiele 

środków finansowych z różnych źró-
deł, również z tych, które skierowa-
ne są wyłącznie do gmin wiejskich. 
Poprawiają się drogi, oświetlenie, 
budynki użyteczności publicznej, jak 
chociażby szkoły. Zmiana statusu nie 
wyklucza nas jednak z pozyskiwania 
funduszy z programów przeznaczo-
nych dla wsi. Wręcz przeciwnie, w 
ten sposób zwiększy się możliwość 
pozyskiwania pieniędzy na różne in-
westycje dodatkowo z funduszy prze-
znaczonych dla miast – zaznacza 
wójt Zbigniew Piątek, który uważa, że 
status miasta bez wątpienia umocni 
gminę Piekoszów na mapie samo-
rządów i przyczyni się do jej jeszcze 
szybszego rozwoju.

Podobnie uważają również radni 
Rady Gminy Piekoszów, którzy pod-
czas uroczystej sesji jednomyślnie 
przyjęli wniosek o nadanie statusu 
miasta miejscowości Piekoszów. – To 
naturalna kolej rzeczy, biorąc szcze-
gólnie pod uwagę tempo rozwoju 
gminy Piekoszów, której centrum 
jest miejscowość Piekoszów. Ma on 
wszystkie atrybuty, które może mieć 
nowoczesne, niewielkie miasteczko w 
naszym kraju. Powinien dołączyć do 
grona miast. Ja jestem orędownikiem 
tego procesu i cieszę się, że został 
on zapoczątkowany również poprzez 
głosowanie. Mam nadzieję, że status 
miasta zostanie nadany i przyczyni się 
to do jeszcze bardziej dynamicznego 
rozwoju tej gminy. Przybywa miesz-
kańców, rozwija się infrastruktura, a 

nowoczesność wkracza tu niemalże 
w każdą dziedzinę życia. Piekoszów 
powinien zostać miastem – mówi se-
nator Krzysztof Słoń.

Pokaźna teczka z dokumentami 
została już złożona na ręce Woje-
wody Świętokrzyskiego Zbigniewa 
Koniusza. Teraz wniosek trafi do Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, a Rada Ministrów roz-
patrzy go do końca sierpnia. Jeżeli 
zapadnie w tej sprawie pozytywna 
decyzja, to Piekoszów stanie się mia-
stem z dniem 1 stycznia 2023 roku. – 
Piekoszów w ostatnim czasie rozwija 
się niezwykle szybko. Powstają kolej-
ne nowe drogi, chodniki, oświetlenie. 
Rozwija się też infrastruktura wodno-
-kanalizacyjna i wiele innych dziedzin 
życia społecznego. To najbardziej 
odpowiedni moment do tego, aby Pie-
koszów formalnie stał się miastem, bo 
cech nowoczesnego miasta sukce-
sywnie już nabiera od dłuższego cza-
su – zaznaczył wojewoda Zbigniew 
Koniusz.                         /A. Olech/

Już 1 stycznia 2023 roku Piekoszów może stać się miastem. (fot. BCK)

ZDANIEM PRZEWODNICZĄCEJ
Przyjęcie przez 

Radę Gminy wnio-
sku o nadanie 
praw miejskich dla 
Piekoszowa, to 
historyczna chwi-
la, która stawia 

Piekoszów przed szansą lepsze-
go rozwoju i lepszego wsparcia 
finansowego, jeżeli chodzi o fun-
dusze zewnętrzne. Liczymy na to, 
że Piekoszów, który już rozwija się 
bardzo dobrze, będzie rozwijał się 
jeszcze lepiej. 

Stoimy przed dużą szansą na 
dobrą przyszłość dla Piekoszowa i 
całej gminy, a co za tym idzie tak-
że dla jej mieszkańców.

 Barbara Drogosz
Przewodnicząca Rady 

Gminy Piekoszów
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24 lutego 2022 roku to ważna 
data nie tylko ze względu na prze-
kazanie wniosku na ręce Rady 
Gminy Piekoszów odnośnie podję-
cia uchwały o nadanie praw miej-
skich miejscowości Piekoszów. To 
również dzień, w którym Rosja za-
atakowała Ukrainę.

*Wojna u naszych wschodnich 
sąsiadów trwa, a ich odwaga i de-
terminacja w obronie ojczyzny są 
godne podziwu.

Zbigniew Piątek: Oczywiście ich 
postawa jest godna naśladowania. Z 
jednej strony, nasz samorząd, nasza 
gmina ma powody do radości, jeśli 
chodzi o przyszłość i zmianę statu-
su Piekoszowa na status miasta. Z 
drugiej jednak strony wydarzenia na 
Ukrainie napawają nas niepokojem, 
nie czujemy się bezpiecznie, staramy 
się żyć i pracować normalnie, jednak 
myśli o uchodźcach, spadających 
bombach, zniszczonych miastach i 
śmierci, nie do końca na to pozwalają.

*Stąd też zebranie sztabu kry-
zysowego i podjęcie działań ma-
jących na celu przede wszystkim 
pomoc uchodźcom.

Zgadza się. Wyznaczyliśmy gmin-
nego koordynatora do spraw pomocy 
uchodźcom, którym została Justyna 
Malarczyk kierownik GOPS w Pieko-
szowie. Trwają zbiórki potrzebnych 
rzeczy, szukamy miejsc, w których 
mogą zatrzymać się uchodźcy na 
krótszy lub dłuższy czas, przyjmuje-
my do szkół uczniów z Ukrainy, nada-
jemy pesele obywatelom ukraińskim 
i zapewniamy bezpłatną pomoc me-
dyczną. Wspólnie z mieszkańcami, 
którzy taką wolę wyrażają, a jest ich 
naprawdę bardzo dużo, wspieramy 
jak tylko się da uchodźców z Ukrainy.

*Niestety sytuacja na wscho-
dzie wpłynęła znacząco na ceny 
choćby paliwa czy materiałów bu-
dowalnych. Jaki ma to wpływ na 
najważniejsze inwestycje w gminie 
Piekoszów?

Obecna sytuacja międzynarodowa 
związana z wojną w Ukrainie znaczą-
co wpłynęła na niestabilną sytuację 

na rynku cen paliw i materiałów bu-
dowlanych. Koszty wzrosły kilkukrot-
nie. Przykładem może być choćby 
sytuacja związana z planowaną prze-
budową odnóg ulicy Jarzębinowej 
w Piekoszowie wraz z oświetleniem 
oraz drogi gminnej wewnętrznej w 
miejscowości Łubno. Na pierwsze za-
danie gmina planowała przeznaczyć 
500 tysięcy złotych, a na drugie 400 
tysięcy złotych. Niestety, gdy dokona-
liśmy otwarcia ofert na realizację tych 
zadań, kwoty jakie zostały zapropo-
nowane przekraczają nasze możliwo-
ści finansowe kilkukrotnie. Najniższa 
zaproponowana cena na przebudowę 
drogi w Łubnie wyniosła ponad 1 mi-
lion 200 tysięcy złotych, natomiast na 
przebudowę odnóg ulicy Jarzębino-
wej musielibyśmy przeznaczyć ponad 
1 milion 500 tysięcy złotych. To są 
kwoty naprawdę bardzo wysokie, stąd 
też decyzja o ponownym ogłoszeniu 
przetargu maksymalnie za 3 miesią-
ce. Mam nadzieję, że do tego czasu 
ceny za materiały nieco się obniżą.

*Czy to oznacza wstrzymanie 
niektórych inwestycji?

Nie. Już od kilku tygodni trwa kil-
kumilionowa inwestycja na drodze 
powiatowej Szczukowice – Brynica, 
gdzie ponad 2,5-kilometrowy odci-
nek drogi zostanie poszerzony, zyska 
nową nawierzchnię, pobocze, chod-
niki, zatoczki autobusowe i przejścia 
dla pieszych. Było to możliwe dzię-
ki dobrej współpracy z powiatem 

kieleckim. Niedawno dokonaliśmny 
otwarcia ofert na budowę oświetlenia 
drogowego na osiedlu Czarne Stoki 
w Piekoszowie. Wybraliśmy także wy-
konawcę na remont ulicy Kniaziowej 
w Rykoszynie. W niedługim czasie 
powinna także rozpocząć się budowa 
wodociągu w Gałęzicach. Te inwe-
stycje, które mieszczą się w kwotach 
jakie planujemy na nie przeznaczyć, 
zostaną w odpowiednim czasie zreali-
zowane.

*Czyli mimo trudności, gmina 
Piekoszów nadal się rozwija, co 
niewątpliwie ma znaczenie jeśli 
chodzi o uzyskanie statusu mia-
sta?

Jak najbardziej. Gmina do tej pory 
rozwijała się bardzo dobrze, w każ-
dej dziedzinie. Miejmy nadzieję, że 
te trudności w realizacji niektórych 
inwestycji przeminą i będziemy mogli 
dalej prężnie iść naprzód. Aktualnie 
czekamy na odpowiedź Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
odnośnie nadania praw miejskich dla 
Piekoszowa. Myślę jednak, że naj-
ważniejszą kwestią teraz, nie tylko dla 
naszej gminy, ale całej Polski i Europy, 
jest to, by powrócił pokój na Ukrainie i 
poczucie naszego bezpieczeństwa. 
Pragnę gorąco podziękować wszyst-
kim mieszkańcom gminy Piekoszów, 
którzy okazali tak wielkie serce dla 
uchodźców z Ukrainy.

Dziękuję za rozmowę
Katarzyna Czerwińska

24 lutego 2022 - ważna data nie
tylko dla gminy Piekoszów

Gminny sztab kryzysowy podjął konkretne kroki w związku z sytuacją na Ukrainie. (fot. BCK)
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Pomoc dla uchodźców z Ukrainy
Trwa zbrojna napaść Rosji na 

Ukrainę. Każdego dnia od rozpo-
częcia agresji rosyjskiej granicę z 
Polską przekracza tysiące osób. 
Głównie są to kobiety z dziećmi. 
Wszyscy uciekają zazwyczaj z 
niewielkim dobytkiem mieszczą-
cym się dosłownie w jednej tor-
bie.

Gmina Piekoszów przyłącza się 
do zbiórki na rzecz uchodźców wo-
jennych z Ukrainy. Każdy kto chce 
wesprzeć obywateli Ukrainy swoimi 
darami rzeczowymi może przynosić 
je do gminnego punktu zbiórki, który 
zlokalizowano w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Piekoszowie.

Każdy z nas może im pomóc 
przetrwać te najtrudniejsze chwile, 
dzieląc się chociażby najbardziej 
potrzebnymi rzeczami. – W Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Piekoszowie prowadzimy zbiór-
kę darów dla uchodźców z Ukrainy. 
Można przynosić do nas środki hi-
gieny i środki czystości, zapakowaną 
hermetycznie żywność z długą datą 
ważności, a także koce, poduszki, 
kołdry. Starajmy się przynosić rzeczy 
takie, jakie sami chcielibyśmy dostać 
– apeluje kierownik GOPS w Pieko-
szowie Justyna Malarczyk.

Druhowie przekazali sprzęt 
dla ukraińskich strażaków

Druhowie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Piekoszowie nigdy nie 
pozostają obojętni na los drugie-
go człowieka. Wielkie serca okazali 
również w przypadku pomocy dla 
Ukrainy. Odpowiadając na apel Ko-
mendanta Głównego PSP, druho-
wie OSP w Piekoszowie postanowili 
przekazać sprzęt dla strażaków z 
Ukrainy, którzy prowadzą działania 
ratownicze i gaśnicze w obliczu ata-
ków wojennych na ich ojczyznę. – 
Przekazaliśmy dla druhów z Ukrainy 
bardzo dużą ilość sprzętu, a w tym 
agregat prądotwórczy, motopompę 
szlamową, dwa węże ssawne 75 
mm, dwie prądownice 52 mm, pięć 
węży tłocznych 75 mm, dwie reduk-
cje 75 mm - 52 mm, pięć komple-
tów ubrań specjalnych typu nomex, 
pięć hełmów strażackich z przyłbicą 

ochronną, pięć par rękawic specjal-
nych, pięć par butów specjalnych, a 
także pięć sztuk kominiarek strażac-
kich – wymieniają druhowie z OSP 
w Piekoszowie. 

Uczniowie z Ukrainy rozpoczęli 
naukę w naszych szkołach

Ukraińskie dzieci, które mieszkają 
obecnie na terenie gminy Piekoszów 
od 14 marca rozpoczęły naukę w tu-
tejszych szkołach. Polscy uczniowie 
stanęli na wysokości zadania i przy-
jęli wszystkich niezwykle serdecznie, 
pomagając tym samym odnaleźć 
się im w nowej sytuacji. Ukraińskich 
uczniów w szkołach w Łosieniu i Pie-
koszowie odwiedził także wójt Zbi-
gniew Piątek i w imieniu lokalnego 
samorządu przekazał na ich ręce 
wyprawki szkolne. Warto zaznaczyć, 
że wszyscy uczniowie z Ukrainy w 
gminie Piekoszów otrzymali nie tylko 
dodatkowe godziny nauki języka pol-
skiego, czy zajęć wyrównawczych. 
W przyszłości mogą też liczyć na 
pomoc psychologiczno-pedagogicz-
ną, a w pierwszych dniach adapta-
cyjnych otrzymali w swoich nowych 
szkołach znacznie więcej – ciepłe 
przyjęcie i ogromne wsparcie zarów-
no od swoich rówieśników, jak i na-
uczycieli.

Do tej pory naukę w piekoszow-
skich szkołach rozpoczęło siedem-
naścioro ukraińskich dzieci, w tym 
troje przedszkolaków. Do szkoły 
w Piekoszowie trafiło trzynaścioro 

uczniów, do szkoły w Łosieniu dwoje 
i po jednym do szkół w Brynicy i w 
Zajączkowie. – Mamy dziewczynkę 
w klasie pierwszej i chłopca w klasie 
ósmej. Otoczyliśmy ich wszechstron-
ną opieką – mówi Anna Oleś dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Łosieniu.

Jak zaznaczył dyrektor szkoły w 
Piekoszowie Krzysztof Stępniewski, 
przyjęci uczniowie powinni zaadop-
tować się do nowych warunków dość 
szybko. – Mamy już doświadczenie z 
uczniami z Ukrainy. Od dwóch lat do 
naszej szkoły uczęszcza troje ukraiń-
skich dzieci, które przyjechały tu na 
stałe ze swoimi rodzicami. Dzieci te 
pracowały według opracowanego 
systemu i przystosowały się idealnie.
Tym samym systemem będą szły 
dzieci przyjęte obecnie – mówi dy-
rektor Krzysztof Stępniewski

Praca dla obywateli Ukrainy
Nowy portal Radia Kielce pozwoli 

uchodźcom znaleźć pracę. Ogłosze-
nia bezpłatnie mogą zamieszczać 
zarówno ci, którzy pracy szukają, jak 
i pracodawcy. Serwis dostępny jest 
pod adresem https://projektpracau-
kraina.pl/. – Aby pomoc dla obywateli 
Ukrainy była kompletna i pełna po-
cząwszy od darmowego transportu, 
opieki medycznej, zapewnienia da-
chu nad głową, chcemy zaoferować 
także niezwykle cenną wartość jaką 
jest możliwość zatrudnienia – za-
znaczył wojewoda świętokrzyski Zbi-
gniew Koniusz.                /A. Olech/

Uczniowie z Piekoszowa przywitali nowych uczniów w wyjątkowy sposób. (fot. CKinfo)
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Sołtys pełni w gminie bardzo ważną rolę – jest łącznikiem pomiędzy 
mieszkańcami a władzami gminy. To on jest najbliżej ich potrzeb, wie co wymaga 

pilnej interwencji, zna ich oczekiwania i zdanie na różne tematy.

Dlatego z okazji Dnia Sołtysa, który przypada 11 marca, chcielibyśmy na ręce 
Pań i Panów Sołtysów złożyć serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności na każdy 

nadchodzący dzień, radości i satysfakcji z pełnienia tak społecznie potrzebnej 
funkcji oraz dużo zdrowia i spokoju w tak trudnych dla Nas wszystkich czasach.

Jednocześnie wyrażamy głębokie uznanie i składamy podziękowanie 
za dotychczasową codzienną pracę na rzecz mieszkańców Naszej Gminy.

Barbara Drogosz
Przewodnicząca Rady

Gminy Piekoszów

Zbigniew Piątek
Wójt Gminy Piekoszów

Strategia rozwoju gminy Piekoszów 
na lata 2021-2030 - konsultacje

Wójt Gminy Piekoszów informuje, że w dniach 
od 30 marca do 4 maja 2022 roku przeprowadzone 
zostaną konsultacje w sprawie projektu „Strategii 
rozwoju gminy Piekoszów na lata 2021-2030”.

Dokument wraz z „Formularzem uwag” zostanie 
udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie 
Urzędu Gminy w Piekoszowie, pokój nr 20 (na par-
terze budynku) oraz na stronie internetowej urzędu 
(www.piekoszow.pl) i Biuletynie Informacji Publicznej. 

We wskazanym terminie mieszkańcy gminy oraz 
lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, będą mieli 

możliwość zgłaszania uwag do projektu Strategii, po-
przez wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy 
załączonego „Formularza uwag”. 

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać 
na adres urzędu (Urząd Gminy w Piekoszowie, ul. 
Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów), złożyć oso-
biście w budynku Urzędu Gminy (Punkt Obsługi In-
teresanta na parterze budynku) lub przekazać drogą 
elektroniczną na adres mailowy gmina@piekoszow.pl.

                                                                    /UG/
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Co wrzucamy 
do brązowego

worka 
z napisem 

„BIO”?

owoce, warzywa
i ich obierki, skorupki jaj,

części roślin (trawy, 
gałązki, liście, zwiędłe

kwiaty), zepsute przetwory
owocowe/warzywne,
fusy z kawy i herbaty

Gospodarka odpadami - ciąg dalszy
W dniach od 1 do 28 kwietnia na terenie gminy 

Piekoszów odbierane będą odpady problemowe tj. 
odpady wielkogabarytowe, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.

 Posiadane odpady należy wystawić przed posesję 
do godz. 7:00. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
musi być kompletny, bez wymontowanych podzespołów. 

Zużyte opony (nie poprzecinane, bez felg) mogą po-
chodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów i motocy-
kli oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 tony (2 komplety opon na gospodarstwo, czyli 8 
sztuk). Zbiórce nie podlegają opony pochodzące z pro-
wadzonej działalności gospodarczej, rolniczej i quadów.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH - KWIECIEŃ 2022

JAWORZNIA, GNIEWCE, ZAGÓRZE
* zmieszane odpady komunalne - 5 i 20 kwietnia * po-
piół - 12 kwietnia * bio - 12 i 26 kwietnia * odpady se-
gregowane - 25 kwietnia

GAŁĘZICE, ŁAZISKA, RYKOSZYN, PIEKOSZÓW 
(ul. Kryształowa, ul. Kolejowa - pod lasem)

* zmieszane odpady komunalne - 6 i 21 kwietnia * po-
piół - 12 kwietnia * bio - 12 i 26 kwietnia * odpady se-
gregowane - 1 kwietnia

PIEKOSZÓW (Osiedla: Inwestprojekt, Ogrodnik, 
40-lecia, ulice: Stara Wola, Brzoskwiniowa, Jago-

dowa, Poziomkowa, Agrestowa)
* zmieszane odpady komunalne - 7 i 22 kwietnia * po-
piół - 21 kwietnia * bio - 12 i 26 kwietnia * odpady se-
gregowane - 14 kwietnia
PIEKOSZÓW (ulice: Akacjowa, Brzozowa, Chabro-

wa, Jaśminowa, Lawendowa, Ogrodowa, Wio-
senna, Pogodna, Lipowa, Chęcińska, Wolności, 
Wspólna, Częstochowska, Szkolna, Leśna, Sło-

neczna, Kolejowa, Widokowa)
* zmieszane odpady komunalne - 1 i 15 kwietnia * po-
piół - 20 kwietnia * bio - 6 i 20 kwietnia * odpady segre-
gowane - 8 kwietnia

SZCZUKOWICE, SZCZUKOWSKIE GÓRKI, 
PIEKOSZÓW (ul. Czarnowska, ul. Zgody)

* zmieszane odpady komunalne - 12 i 26 kwietnia * 
popiół - 7 kwietnia * bio - 7 i 21 kwietnia * odpady se-
gregowane - 28 kwietnia

BRYNICA, JULIANÓW, PODZAMCZE
* zmieszane odpady komunalne - 13 i 27 kwietnia * 
popiół - 7 kwietnia * bio - 7 i 21 kwietnia * odpady se-
gregowane - 22 kwietnia

ŁOSIEŃ, ŁOSIENEK, WINCENTÓW, 
WINCENTÓW-ZRĘBY, ŁUBNO

* zmieszane odpady komunalne - 14 i 28 kwietnia * 
popiół - 26 kwietnia * bio - 5 i 20 kwietnia * odpady 
segregowane - 27 kwietnia

SKAŁKA, BŁAWATKÓW, ZAJĄCZKÓW, 
WESOŁA, MŁYNKI, WIERNA RZEKA

* zmieszane odpady komunalne - 8 i 29 kwietnia * po-

piół - 26 kwietnia * bio - 5 i 20 kwietnia * odpady se-
gregowane - 15 kwietnia
MICIGÓZD, JANÓW, JEŻYNÓW, LASEK, LESICA

* zmieszane odpady komunalne - 6 i 20 kwietnia * po-
piół - 20 kwietnia * bio - 6 i 20 kwietnia * odpady se-
gregowane - 13 kwietnia.

Harmonogram na kolejny miesiąc podamy w kwiet-
niowym numerze „Głosu Piekoszowa”.                /UG/

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW PROBLEMOWYCH 

L.p. Miejscowość 
Odpady 

wielkogabarytowe 
(data zbiórki) 

Zużyty sprzęt 
elektryczny, 

elektroniczny, 
zużyte opony 
(data zbiórki) 

1. 

PIEKOSZÓW: Os. Inwestprojekt, 
Os. Ogrodnik, Os. 40-lecia, ul. 
Stara Wola, ul. Zaciszna, ul. 

Brzoskwiniowa, ul. Jagodowa, ul. 
Poziomkowa, ul. Agrestowa 

06.04.2022 20.04.2022 

2. 

PIEKOSZÓW: ul. Akacjowa, ul. 
Brzozowa, ul. Chabrowa, ul. 

Jaśminowa, ul. Lawendowa, ul. 
Ogrodowa, ul. Wiosenna, ul. 

Pogodna, ul. Lipowa, ul. 
Chęcińska, ul. Wolności, ul. 

Wspólna, ul. Częstochowska, ul. 
Szkolna, ul. Leśna, ul. Słoneczna, 

ul. Kolejowa, ul. Widokowa 

08.04.2022 22.04.2022 

3. JAWORZNIA, GNIEWCE, ZAGÓRZE 12.04.2022 26.04.2022 

4. 
GAŁĘZICE, ŁAZISKA, RYKOSZYN, 
PIEKOSZÓW ul. Kryształowa, ul. 

Kolejowa (pod lasem) 
13.04.2022 27.04.2022 

5. ŁOSIEŃ, ŁOSIENEK, WINCENTÓW, 
WINCENTÓW-ZRĘBY, ŁUBNO 07.04.2022 21.04.2022 

6. 
SKAŁKA, BŁAWATKÓW, 

ZAJĄCZKÓW, WESOŁA, MŁYNKI, 
WIERNA RZEKA 

01.04.2022 15.04.2022 

7. 
SZCZUKOWICE, SZCZUKOWSKIE 

GÓRKI, PIEKOSZÓW ul. 
Czarnowska, ul. Zgody 

05.04.2022 19.04.2022 

8. BRYNICA, JULIANÓW, 
PODZAMCZE 06.04.2022 20.04.2022 

9. MICIGÓZD, JANÓW, JEŻYNÓW, 
LASEK, LESICA 14.04.2022 28.04.2022 
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Druhowie z OSP w Szczukowicach przy wsparciu 
finansowym gminy Piekoszów, zakupili uprzywilejo-
wany samochód marki Ford Transit i sami przystoso-
wali go do potrzeb pojazdu strażackiego.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczukowi-
cach powstała w 1954 roku. Śmiało można powiedzieć, że 
składa się ona z prawdziwych pasjonatów straży pożarnej. 
– W naszych szeregach skupiamy 31 członków czynnych, 
dziewięciu członków wspierających, dziewięciu członków 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, w tym ośmiu chłop-
ców i jedną dziewczynkę, a także jednego członka hono-
rowego. Obecnie działamy poza strukturami Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG). Do akcji ra-
towniczo-gaśniczych wyjeżdżamy od około trzydziestu do 
czterdziestu razy rocznie. Średnio wychodzi to raz w tygo-
dniu. Najczęściej wyjeżdżamy do pożarów traw. Tylko w 
tym roku gasiliśmy je już kilkanaście razy od stycznia. Naj-
więcej wyjazdów mieliśmy w roku 2020. Do akcji rusza-
liśmy wtedy 65 razy w ciągu całego roku. Często poma-
gamy też przy zdarzeniach drogowych, wypadkach, czy 
też przy wypompowywaniu wody z podtopionych domów 
– poinformował Janusz Lis prezes OSP w Szczukowicach.

Do tej pory druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Szczukowicach wyjeżdżali do wszystkich akcji wysłużo-
nym wozem strażackim Star 244 z 1977 roku. – Wiemy, 
że koszt nowego wozu strażackiego oscyluje w kwocie 
około 800 tysięcy złotych. To ogromna kwota i w najbliż-
szym czasie z całą pewnością nie bylibyśmy w stanie za-
kupić nowego wozu – przyznaje prezes Janusz Lis, który 
wspólnie z druhami ze Szczukowic postanowił poszukać 
innego rozwiązania. Z pomocą zaradnym druhom przy-
szły władze gminy Piekoszów. – Gmina przekazała nam 
30 tysięcy złotych dotacji i dzięki tym środkom mogliśmy 
zakupić auto marki Ford Transit, które było kiedyś pojaz-
dem uprzywilejowanym. We własnym zakresie przysto-
sowaliśmy samochód do potrzeb pojazdu strażackiego. 
Od wielu lat działam w branży motoryzacyjnej, stąd też 
zadanie mieliśmy nieco ułatwione – mówi prezes OSP w 
Szczukowicach Janusz Lis. – Samochód ten będziemy 
chcieli wykorzystać do celów ratownictwa drogowego, do 

wypadków, powodzi i wyjazdów gospodarczych. W osta-
teczności do pożarów, ponieważ jest to zbyt małe auto, 
aby mogło pomieścić odpowiednią ilość wody – wyjaśnia-
ją druhowie, którzy nadal potrzebują kolejne trzydzieści 
tysięcy złotych, aby doposażyć przygotowany właśnie 
samochód strażacki. – Potrzebujemy pompy, pompy szla-
mowe, drabiny i wiele innego sprzętu. Będziemy starali się 
powoli go uzupełniać. Poza tym, uruchomiliśmy zbiórkę 
na zakup wozu bojowego – mówią druhowie. Środki cały 
czas można wpłacać na www.pomagam.pl/szczukowice.

Nowy samochód lekki druhowie oficjalnie zaprezento-
wali podczas ostatniego zebrania strażackiego. – Jestem 
pod wrażeniem aktywności i zaangażowania naszych dru-
hów nie tylko w sprawy bezpieczeństwa mieszkańców. 
Sami we własnym zakresie odświeżyli też garaż i podda-
sze w budynku remizy. Dziękuję wszystkim druhom za to, 
że zawsze są w gotowości bojowej, stojąc na straży bez-
pieczeństwa mieszkańców – dziękował wójt gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek podczas strażackiego zebrania, na 
którym Zarząd OSP w Szczukowicach otrzymał jednogło-
śne absolutorium za ubiegły rok. Do gratulacji dołączył też 
obecny podczas zebrania członek Zarządy Powiatu Kie-
leckiego Cezary Majcher, przewodnicząca Rady Gminy 
Piekoszów Barbara Drogosz oraz radna Dorota Łukasik i 
sołtys sołectwa Szczukowice Teresa Kubuś.      /A. Olech/

Nowy wóz dla OSP w Szczukowicach

Strażacy ze Szczukowic sami przystosowali nowe auto do potrzeb pojazdu 
strażackiego. (fot. OSP Szczukowice)
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Bieg Tropem Wilczym – pod 
takim hasłem odbył się bieg 
upamiętniający żołnierzy nie-
złomnych, który odbył się w 
Tokarni. W rywalizacji uczest-
niczyło wiele osób z różnych 
stron powiatu, w tym również 
reprezentanci gminy Piekoszów. 
– Niech ten bieg będzie symbo-
lem wolności – powiedział na 
wstępie marszałek wojewódz-
twa Andrzej Bętkowski.

Wójt Gminy Piekoszów Zbi-
gniew Piątek oraz reprezentanci 
szkół z terenu gminy Piekoszów 
wzięli udział w tym wyjątkowym 
wydarzeniu. – Sport jest istotną 
częścią mojego życia, dlatego 
postanowiłem wziąć udział w tym 
biegu, zwłaszcza, że przyświeca 
mu ważny cel. Nie możemy za-
pomnieć o żołnierzach wyklętych, 
którzy przelewali swoją krew w 
walce o wolność. Takie wydarze-
nia jak to dzisiejsze, są dobrą oka-
zją, by oddać im należyty hołd i 
zachować ich w naszej pamięci – 
mówił po ukończonym biegu wójt 
Zbigniew Piątek. 

Wydarzenie rozpoczęła minu-
ta ciszy poświęcona wszystkim, 
którzy zginęli podczas trwającej 
aktualnie wojny na Ukrainie. – Tak 
jak kiedyś walczyli żołnierze nie-
złomni, tak teraz walczą Ukraińcy. 
Te wydarzenia sprzed lat zwią-
zane z żołnierzami wyklętymi są 
tak bardzo aktualne dziś, gdy ro-
syjska agresja zabiera wolność i 
niesie tak dużo śmierci i zniszczeń 
– mówiła Anna Krupka wicemini-
ster sportu. – Żołnierze niezłomni 
byli znani z tego, że nigdy się nie 
poddawali. Taką postawę możemy 
teraz zaobserwować u naszych 

wschodnich sąsiadów. Ukraina 
także walczy – podkreślał z kolei 
Piotr Wawrzyk wiceminister spraw 
zagranicznych, z którym zgodził 
się obecny na wydarzeniu senator 
Krzysztof Słoń. – Nie byłoby nas 
tutaj dzisiaj, nie byłoby wolnej Pol-
ski, możliwości spotkań, integracji, 
bez poświęceń żołnierzy niezłom-
nych. Doceniajmy to i pielęgnujmy 
pamięć o nich – mówił Krzysztof 
Słoń.

Rywalizacja w Tokarni przynio-
sła również sukcesy naszych star-
tujących zawodników. Wójt gmi-
ny Zbigniew Piątek zajął czwarte 
miejsce. Trzecie miejsce zajęła 
Hanna Wijas ze szkoły w Pieko-
szowie, miejsce drugie Julia Snoch 
ze szkoły w Łosieniu, a miejsca 
pierwsze zajęli Julia Kowalska ze 
szkoły w Łosieniu i Antoni Zarych-
ta ze szkoły w Rykoszynie.                                    

                                       /kcz/

Pobiegli wilczym tropem
w skansenie w Tokarni

Reprezentanci gminy Piekoszów podczas Biegu Wilczym Tropem w Tokarni. (fot. BCK)
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Uczniowie z Brynicy niosą pomoc
W obliczu wojny na Ukrainie 

uczniowie z Samorządu Uczniow-
skiego szkoły w Brynicy zainicjo-
wali zbiórkę najpotrzebniejszych 
artykułów. Poprosili dyrektora 
szkoły Tomasza Gruszczyńskiego, 
aby społeczność szkolna włączy-
ła się w pomoc dla uchodźców z 
Ukrainy i zbiórkę potrzebnych rze-
czy. 

W porozumieniu z różnymi instytu-
cjami postanowiono, że będą zbiera-

ne tylko te artykuły, które na dzień dzi-
siejszy są niezbędne. Serce okazane 
przez uczniów z Brynicy było ogrom-
ne. Dzieci przynosiły: maskotki, kred-
ki, kolorowanki, artykuły higieniczne, 
szczotki, grzebienie oraz szampony, 
oliwki dla dzieci, chusteczki dla nie-
mowląt. Następnie, uczniowie z SU 
oraz koledzy i koleżanki posegrego-
wali wszystkie przyniesione rzeczy 
tak, aby łatwiej je było przekazać.

Oczywiście Samorząd Uczniowski 

ma świadomość, jak i wszyscy do-
rośli i uczniowie, że żadne słowa nie 
opiszą tragedii na Ukrainie. Wiemy 
jednak, że nie można pozostać obo-
jętnym - razem możemy więcej.

Dziękujemy za wielkie serce nie 
tylko dzieciom, ale i rodzicom, to dzię-
ki Wam uwrażliwiamy najmłodszych 
na potrzeby innych. Wszystkim, któ-
rzy dołożyli swoją cegiełkę mówimy: 
„Dziękujemy”! 

            /SP w Brynicy/

Uczniowie z Brynicy stanęli na wysokości zadania i pokazali ogromne serce i chęć pomocy Ukrainie. (fot. SP Brynica)

O języku ojczystym w Rykoszynie
Już kolejny rok z rzędu szkoła 

podstawowa w Rykoszynie aktyw-
nie włącza się w działania związa-
ne z obchodami Świętokrzyskiego 
Tygodnia Kultury Języka. 

W piątek 18 marca w ramach ob-
chodów TKJ odbyły się szkolne eli-
minacje do Gminnego Konkursu Re-
cytatorskiego „Romantyczny poeta, 
romantyczna poezja”. Zainteresowa-
nie uczniów było ogromne, młodzi 
recytatorzy chętnie wzięli udział w 
rywalizacji, ponieważ bardzo chcie-
li reprezentować szkołę w konkursie 
gminnym, który odbędzie się w Szko-
le w Rykoszynie 30 marca. Jury mia-
ło bardzo trudne zadanie. Laureatami 
zostali: Diana Gos - I miejsce, Nadia 
Lesiak - II miejsce, Liliana Chojnecka 
- III miejsce i Zofia Polit - IV miejsce.

Tydzień Kultury Języka w szkole 
w Rykoszynie, poza corocznym kon-
kursem recytatorskim, to także wiele 
innych aktywności i działań. Bibliote-

ka szkolna, pod wodzą Teresy Pio-
trowskiej przygotowuje dla uczniów 
ciekawe konkursy, quizy i łamigłówki. 
Nauczyciele Sylwia Giemza i Monika 
Kowal zaproponowały uczniom różne 
konkursy m.in. „Wesołe dyktando” i 

„Czerp mądrość od autorytetów, ale 
ufaj sobie”. Był to tydzień pełen wy-
zwań językowych, z których ucznio-
wie szkoły w Rykoszynie świetnie się 
wywiązali. 

                       /SP w Rykoszynie/

Uczestnicy i laureaci konkursu recytatorskiego. (fot. SP Rykoszyn)
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Matematyczne święta w Łosieniu
14 marca przypada Międzynarodowy Dzień Mate-

matyki oraz Dzień Liczby π, który skierowany jest do 
wszystkich, którzy uwielbiają królową nauk, jak i do 
osób, które nie lubią matematyki. 

Obchody święta stworzono m.in. po to, by dać uczniom 
nieco odmiany w nauce tego przedmiotu, pokazać, że 
rozwiązywanie zadań może sprawiać przyjemność i przy-
nosić radość – czasem wystarczy tylko otwarty umysł i 
sama chęć do nauki przez zabawę.

Mogli się o tym przekonać uczniowie szkoły podstawo-
wej w Łosieniu. Obchody matematycznych świąt rozpo-
częły się od pogadanki dotyczącej historii liczby π oraz 
od poznania ciekawostek z nią związanych. Następnie 
uczniowie zmierzyli się z zagadkami Biura Detektywi-
stycznego Królowej Matmy oraz wykonywali doświadcze-
nie, mające na celu wyznaczenie przybliżonej wartości 
liczby π. Działania te wykonywane były z dużym zapałem 
i sprawiły wszystkim dużo radości.         /SP w Łosieniu/ Uczniowie przekonali się, że matematyka jest wokół nas. (fot. SP Łosień)

 „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyj-
na realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. 

– Założeniem projektu, na który pozyskaliśmy aż pół 
miliona złotych, jest doposażenie szkół w urządzenia i 
materiały dydaktyczne, które urozmaicą zajęcia szkolne, 
angażując w nie uczniów, po to, aby sprzyjać odkrywaniu 
talentów i rozwijaniu zainteresowań – podkreśla wójt gmi-
ny Piekoszów Zbigniew Piątek. I tak też jest w szkole w 
Jaworzni, gdzie w ramach projektu postanowiono stwo-
rzyć nowoczesną pracownię gastronomiczną. – Dzięki 
pozyskanym środkom rządowym zakupiliśmy m.in. robot 
planetarny, blender i piec. Dzieci uczą się gotować i piec. 
W ubiegłym tygodniu piekliśmy pizzę, ale robimy też zdro-
we soki warzywno-owocowe, pieczemy ciasta i babeczki. 
Wszyscy mocno angażują się w te zajęcia. Podobnie jak 
w zajęcia tkackie, bo w ramach projektu zakupiliśmy też 
maszyny do szycia i krosna. Podczas warsztatów kuli-
narnych nasi uczniowie wystąpili w fartuszkach uszytych 
przez siebie własnoręcznie. Osobiście też uszyli serwetki 
– mówi Małgorzata Czekaj dyrektor szkoły podstawowej 
w Jaworzni.

Pod wrażeniem umiejętności kulinarnych uczniów byli 
obecni podczas wydarzenia poseł Krzysztof Lipiec i se-
nator Krzysztof Słoń. – Pewnym zaskoczeniem dla mnie 
było to, że szkoła zdecydowała się zainwestować w sprzęt 
kuchenny, a nie np. w komputery. Niemniej jednak kom-
putery już tu są, co bez wątpienia jest zasługą lokalnych 
władz – przyznał poseł Lipiec. – Pracownia ma niezwykle 
praktyczny wymiar, bo zdobycie przez dzieci takich umie-
jętności z całą pewnością przyda się w ich domach ro-
dzinnych – mówi senator Krzysztof Słoń.          /A. Olech/

Pracownia gastronomiczna w Jaworzni

Uczniowie robią pyszne i zdrowe soki warzywno-owocowe. (fot. SP Jaworznia)
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Moc atrakcji dla przedszkolaków
Przedszkole w Piekoszowie pomimo pandemii or-

ganizuje bardzo wiele imprez i uroczystości, które 
stały się tradycją.

Obchodzony był m.in. Dzień Babci i Dziadka. Swoją 
miłość i wdzięczność za wielkie serce i poświęcony czas 
dzieci wyraziły poprzez recytowanie wierszy i śpiewanie 
piosenek. Przedszkolaki własnoręcznie wykonały upo-
minki dla ukochanych Babć i Dziadziusiów.

14 lutego dla przedszkolaków z przedszkola był praw-
dziwym, czerwonym dniem miłości i przyjaźni. Dzieci 
wzięły udział w różnych zabawach związanych z wa-
lentynkami m.in.: szukały drugiej połówki serca, rozwią-
zywały zagadki dotyczące bohaterów bajek, bawiły się 
zrobionymi przez siebie serduszkami. Nie zabrakło oczy-
wiście spontanicznych emocji oraz pozytywnych uczuć. 
Na koniec tego czerwonego dnia każde dziecko otrzyma-
ło słodką walentynkę oraz balonika w kształcie serca.

Tradycją w przedszkolu w Piekoszowie jest Bal Kar-
nawałowy. Kolorowe stroje, bajeczny wystrój i skoczna 
muzyka – w takiej atmosferze bawiły się dzieci z przed-
szkola podczas balu. Przedszkolaki z dumą prezentowały 
bajeczne stroje. Z wielką ochotą uczestniczyły w tańcach, 
zabawach i konkursach.

Dzieci z Przedszkola nie zapominają również o 8 mar-

ca, a jest to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje świę-
to obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te 
małe. W tym szczególnym dniu wszyscy chłopcy w każ-
dej grupie składali życzenia dziewczynkom i swoim pa-
niom. Nie obyło się bez cukierków, drobnych upominków i 
kwiatów. Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził przez 
calutki dzień, a chłopcy zachowywali się jak prawdziwi 
gentelmani, byli przemili, uczynni i sympatyczni.

Do końca roku szkolnego przedszkolaków z Piekoszo-
wie czeka jeszcze mnóstwo atrakcji.       

           /SP w Piekoszowie/

Przedszkolaki z życzeniami dla kobiet - dużych i małych. (fot. SP Piekoszów)

W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w 
Szczukowskich Górkach już na początku lutego zo-
stał ogłoszony przez bibliotekę i świetlicę konkurs 
mający na celu popularyzowanie wśród uczniów 
twórczości szkolnego Patrona, odkrywanie indywi-
dualnych zainteresowań oraz talentów uczniów. 

Miał on również na celu uwrażliwienie na piękno słowa 
i obrazu. 24 lutego, spośród 27 osób, nagrodzono naj-
lepszych. Wśród upominków dominowały utwory Adama 
Mickiewicza, kolorowe długopisy i pisaki oraz zabawki; 
nie zabrakło również słodyczy. Cele konkursu zostały 
osiągnięte, wszyscy uczestnicy znakomicie zapamiętali 
twórczość Adama Mickiewicza. 

              /SP w Szczukowskich Górkach/

Ilustrator Mickiewicza

Najlepsi Ilustratorzy Mickiewicza. (fot. SP Szczukowskie Górki)

W czwartek 17 marca w szkole podstawowej w 
Micigoździe obchodzony był XXX Jubileusz Tygo-
dnia Kultury Języka. 

Była to doskonała okazja, aby czerpać mądrość i 
szlachetne wzorce z autorytetów. Dzieci poznały bliżej 
sylwetkę literacką i twórczość naszego wieszcza na-
rodowego, Adama Mickiewicza. W bogatym dorobku 
poety mieszczą się bajki, ballady, sonety, powieści po-
etyckie, dramaty romantyczne oraz epopeja narodowa 
„Pan Tadeusz”. Na spotkaniu zostały przeczytane takie 
utwory jak: „Lis i kozioł”, „Niepewność”, „Powrót taty”, 
„Rybka” i „Stepy akermańskie”. Podsumowaniem roz-
ważań poświęconych wieszczowi był quiz, w którym 
wzięły udział dzieci.                       /SP w Micigoździe/

O poecie narodowym

O twórczości Adama Mickiewicza mówiono w Micigoździe. (fot. SP Micigózd)
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W ostatnim tygodniu lutego w szkole podsta-
wowej w Zajączkowie obchodzono święto Pa-
trona szkoły – bohaterów powstania stycznio-
wego. 

24 lutego minęła 159 rocznica bitwy pod Mało-
goszczem, jednego z ważniejszych starć powstania 
styczniowego. To zarazem czas, kiedy uczniowie 
ze szkoły w Zajączkowie oddać hołd powstańcom. 

Z tej okazji został zorganizowany konkurs pla-
styczny, w którym uczniowie prezentowali sceny 
bitewne, portrety postaci związane z tym wyda-
rzeniem lub Godło Polski obowiązujące w czasie 
powstania. Uczniowie mogli również wcielić się w 
wybraną postać związaną z powstaniem stycznio-
wym, zaprezentować ją oraz przybliżyć innym jej 
sylwetkę. 

Pojawili się tacy bohaterowie jak Romuald Trau-
gutt, w którego wcielił się Paweł Kozieł uczeń klasy 
VI, Marian Langiewicz prezentowany przez Filipa 
Dudka z klasy VI, Anna Henryka Pustowójtówna, 
której sylwetkę przybliżyły Natalia Kozieł z klasy VI 
oraz Maja Piotrowska z klasy V.

Natomiast w konkursie plastycznym w kategorii 
klas 0-III zwyciężyła Lena Stańczyk, na miejscu 
drugim znalazła się Maja Świercz, a na trzecim 
Weronika Smardzewska. Spośród uczniów klas IV-
-VIII miejscem pierwszym nagrodzono Lenę Kaletę, 
drugim – Martynę Piotrowską, a trzecim – Natalię 
Kozieł.                                      /SP w Zajączkowie/

Święto patrona szkoły w Zajączkowie

Konkurs na prezentację wybranego bohatera. (fot. SP Zajączków)

R E K L A M A
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Święto kobiet w Piekoszowie
Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzimy już od 

1910 roku. To święto jest wyrazem szacunku dla ko-
biet, a jego symbolami są goździki i tulipany.

Coroczne święto kobiet nie ominęło mieszkanek gmi-
ny Piekoszów. W tym roku po przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa, udało się zorganizować wyjąt-
kowy koncert. – Publiczność dopisała, atmosfera była 
naprawdę świetna. Utwory wykonywane przez naszych 
artystów przeniosły nas w świat wyjątkowej muzyki, któ-
rej teksty są ponadczasowe i wszyscy dobrze je znają, 
czego dowodem było wspólne śpiewanie – mówiła Anna 
Wilk dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie. 
Jak podkreślała wokalistka Magda Nowaczek, która wraz 
z Jackiem Hajnrychem i Markiem Chudzikiem uświetniła 
święto kobiet, piosenki przez nich wykonywane były o ko-
bietach i dla kobiet. – Wykonaliśmy utwory o miłości, tej 
szczęśliwej, jak i o jej braku, bo też tak się zdarza. Cieszę 
się, że trafiliśmy z repertuarem i publiczność świetnie się 
z nami bawiła – mówiła Magda Nowaczek, która zazna-
czyła, że śpiewanie przy „swojej” publiczności wzbudza 
wiele emocji. 

Koncert nie był jedyną niespodzianką przygotowaną 

dla Pań. Wśród obecnych kobiet, które przy wejściu do 
biblioteki odbierały karteczki z numerami, rozlosowane 
zostały vouchery na zabiegi kosmetyczne, karnety na za-
jęcia ruchowe oraz zestawy kosmetyków.

A czego w tym dniu życzyły sobie panie? – Dla siebie 
i wszystkich kobiet życzyłabym miłości, radości i spokoju 
tak bardzo teraz potrzebnego – mówiły zgodnie zapyta-
ne mieszkanki gminy Piekoszów. Z bukietem życzeń na 
tę wyjątkową uroczystość przybył także wójt gminy Pie-
koszów Zbigniew Piątek. – Wszystkim Paniom życzę, 
aby każdego dnia uśmiech rozpromieniał Wasze twarze, 
abyście zawsze czuły się potrzebne i doceniane. Jed-
nocześnie Drogie Panie, dziękujemy Wam, że czynicie 
ten świat piękniejszym i lepszym. Bez Was byłby on jak 
ogród bez kwiatów – mówił gospodarz gminy Piekoszów.

Na zakończenie imprezy, wójt gminy wraz z obecnymi 
przedstawicielami rady gminy rozdawali tort.

Sponsorami upominków rozlosowanych w trakcie im-
prezy byli: Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej Ilona Ku-
bicka, Imperium Piękna Kielce Paulina Gorzelak, Gabi-
net Masażu i Bańkoterapii „Dotyk Anioła” ze Szczukowic 
oraz Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie.       /kcz/

Publiczność śpiewała razem z artystami. (fot. BCK) Na zakończenie rozlosowano vouchery na zabiegi oraz karnety. (fot. BCK)

Warsztaty kulinarne na opolszczyźnie
Wznowiliśmy organizację warsztatów w ramach 

projektu „Moda na Etnofit”, którego realizatorem 
jest Fundacja Kulturalna Przestrzeń w partner-
stwie z Biblioteką Centrum Kultury w Piekoszowie.

W czwartek 17 marca w świetlicy wiejskiej w Sucho-
dańcu, województwo opolskie, zorganizowane zostały 
kolejne warsztaty „EtnoFit na talerzu”. Liczna grupa 
przybyłych Pań przyszykowała zdrowe zielone sałat-
ki, pulpeciki czy zupę krem. Wszystko z fit akcentem. 
Trzeba przyznać, że zaangażowanie Pań było bardzo 
widoczne, czego dowodem były smakowite dania, któ-
re stworzyły. Jak widać, przyjemność i nauka czegoś 
nowego może iść ze sobą w parze.

Uczestniczki warsztatów w Suchodańcu (woj. opolskie). (fot. E. Lipok)
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Będą promować
czytelnictwo

Największe dofinansowanie w województwie świę-
tokrzyskim w kwocie 21 tysięcy złotych, popłynęło do 
Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Funduszu Promocji Kultury. 

Aktywizacja do czytania książek to główna idea projek-
tu „Jedna książka… jedno miejsce…”, na który Biblioteka 
Centrum Kultury w Piekoszowie pozyskała dofinansowa-
nie. – W tym roku duży nacisk, jeśli chodzi o zachęcenie 
do korzystania z biblioteki, będziemy kłaść na młodzież. 
Jest to grupa, która wciąż czyta mało – podkreśla Izabela 
Filipiak koordynator projektu. – Pierwsze zadanie to wy-
branie książki, która – podobnie jak w pierwszej edycji – 
będzie stanowić tło wszystkich pozostałych wydarzeń. My, 
jako bibliotekarze wybierzemy kilka propozycji z literatury 
młodzieżowej, a następnie poddamy je pod głosowanie – 
tłumaczy Izabela Filipiak.

Jednym z początkowych działań będzie stworzenie 
krótkiego spotu promującego czytelnictwo. Kolejnym dzia-
łaniem będzie przeprowadzenie konkursu ze znajomości 
książki, która została wybrana jako tło całego projektu. 
Ciekawą inicjatywą będzie stworzenie dziennika z życia 
wybranego bohatera. Tutaj ważne będzie wcielenie się w 
rolę jedno z nich i opisanie jego przeżyć w formie kartki z 
pamiętnika.

Czytanie książek wzbogaca słownictwo i język. Przeko-
nają się o tym uczestnicy kolejnego działania jakim będzie 
dyktando z fragmentu książki, które znakomicie sprawdziło 
się podczas pierwszej edycji projektu. Równie interesująca 
jak i wymagająca pomysłu i zaangażowania będzie na-
stępna część projektu – przedstawienie wybranego zda-
rzenia w formie scenki teatralnej. Pod uwagę brana będzie 
interpretację, dykcję, emisję głosu i ruch sceniczny.

Skoro mowa o czytaniu, to i jego nie może zabraknąć. 
Jednym z końcowych działań projektu będzie maraton 
czytania. Przez kilka godzin, we wszystkich szkołach, będą 
czytane fragmenty książki. Cała akcja będzie nagrywana i 
fotografowana. Zakończeniem projektu będzie gala finało-
wa. – Warto wspomnieć, że cała kampania będzie opierać 
się na grywalizacji. Za udział czy zajęcie czołowych miejsc 
w poszczególnych inicjatywach przyznawane będą punkty. 
Zwycięży osoba, która zdobędzie ich najwięcej. Podczas 
gali nie zabraknie występów muzycznych i słów podsumo-
wania – mówi Anna Wilk dyrektor BCK.

Projekt „Jedna książka… jedno miejsce…” potrwa do 
końca grudnia 2022 roku. O poszczególnych działaniach 
w jego ramach będziemy informować na naszej stronie in-
ternetowej i Facebook’u.                                              /kcz/

Pobiegnij z flagą
Powracamy z Biegami z Flagą w ręku. Już 2 

maja odbędzie się czwarta edycja tego wydarze-
nia.

Na amatorów biegania czeka nielada gratka - IV 
Bieg z Flagą w Ręku, który od początku cieszył się 
dużym zainteresowaniem. – Postanowiliśmy w tym 
roku zorganizować kolejną odsłonę naszego biegu ku 
czci polskiej flagi i Konstytucji 3 Maja. Zapisy trwa-
ją, mamy już kilkunastu zawodników z różnych miejsc 
powiatu kieleckiego i nie tylko. Zachęcamy do udzia-
łu dorosłych, ale i dzieci, które są w stanie przebiec 
dystans 10 kilometrów i w ten sposób włączyć się w 
to świętowanie – mówi Anna Wilk dyrektor Biblioteki 
Centrum Kultury w Piekoszowie.

Zapisy na zawody prowadzone są poprzez por-
tal www.datasport.pl. Tam można zarejestrować się 
i przypisać do odpowiedniej kategorii. Zapisy trwają 
do 31 kwietnia. Istnieje również możliwość zapisów w 
dniu biegów. 

W biegu może uczestniczyć maksymalnie 200 
osób. Pierwsze 100 osób otrzyma pamiątkowy medal, 
a pozostali – pamiątkowe dyplomy. Regulamin oraz 
karty uczestnika, dostępne są na stronie internetowej 
www.bckpiekoszow.pl w zakładce „Konkursy 2022”.                                                                             

            /kcz/
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Młode artystki z gminy Piekoszów
- Nina Żmuda i Klaudia Zarychta

Dwie młode artystki ze szkoły podstawowej w 
Brynicy – Klaudia Zarychta i Nina Żmuda – od kilku 
lat intensywnie rozwijają swoje pasje jakimi są ma-
larstwo i szkicowanie. 

– Jeśli chodzi o mnie to zaczęłam się bardziej in-
teresować plastyką właśnie w szkole. Zaczęło się to 
wszystko od pierwszych małych prac. Z czasem za-
częłam się tym bardziej interesować i poświęcać temu 
w większym stopniu – mówi Klaudia Zarychta. – Od 
dzieciństwa interesowałam się rysowaniem i przezna-
czałam na to coraz więcej czasu – mówi z kolei Nina 
Żmuda.

Obie młode artystki podkreślają, że biorą udział w 
różnych konkursach plastycznych, bo dzięki temu roz-
wijają się, konkurują z innymi, uczą się czegoś nowego. 
Jak podkreślała Joanna Janowska-Pisarczyk, nauczy-
ciel ze szkoły w Brynicy, pod okiem której dziewczęta 
podnoszą swoje umiejętności, ich zaangażowanie w 
swój rozwój jest widoczny. – Tak, progres jest zauwa-
żalny. To wszystko dzięki determinacji dziewcząt, ich 
zaangażowaniu oraz owocnej współpracy z BCK i in-
struktor panią Basią Głowalą. Trzeba zaznaczyć, że za-
równo Klaudia jak i Nina wkładają wiele pracy podczas 
uczestnictwa w konkursach plastycznych – mówi Joan-
na Janowska-Pisarczyk.

Od kilkunastu dni w bibliotece w Piekoszowie można 
oglądać prace wykonane przez młode artystki. Przed-
stawiają one wiele tematów jak choćby portrety, kra-
jobrazy, szkice postaci. Jak mówi Nina Żmuda, swoją 
naukę chciałaby kontynuować w szkole plastycznej. – 
Mam nadzieję, że uda mi się dostać do plastyka. Aktu-

alnie tworzę prace, które podpasowane są pod egzami-
ny do tej szkoły. Oprócz tego chciałabym nauczyć się 
czegoś więcej i myślę, że szkoła plastyczna może mi 
to zagwarantować, ponieważ rozwijane jest w niej tkac-
two, ceramika, czyli rzeczy, których w domu nie mogę 
zrobić – mówi Nina Żmuda.

Warto zaznaczyć, że gmina Piekoszów ma wielu ar-
tystów związanych nie tylko z malarstwem, ale z litera-
turą czy muzyką. – Ważne jest wspieranie młodych ar-
tystów. Klaudia i Nina są doskonałym tego przykładem 
i życzę im jak najlepiej, bo twórczość po nich czy po 
innych artystach jest nieśmiertelna. My przeminiemy, a 
nasze prace pozostaną i będą cieszyć kolejne pokole-
nia. Mam nadzieję, że przykład dziewcząt zmotywuje 
inne młode osoby do pójścia tą drogą – podsumowuje 
Joanna Janowska-Pisarczyk.                                /kcz/

Klaudia Zarychta (od lewej), Nina Żmuda i ich opiekun nauczyciel SP w Brynicy 
Joanna Janowska-Pisarczyk. (fot. BCK)
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GMINA
PIEKOSZÓW PIEKOSZÓW -TU SIĘ OPŁACA!

Loteria podatkowa adresowana

jest do WSZYSTKICH mieszkańców

Gminy Piekoszów

NAGRODA GŁÓWNA:

Loteria podatkowa startuje jużw pierwszej połowie kwietnia!

VOUCHER 5000 ZŁ
NA RODZINNE WAKACJE

POZOSTAŁE NAGRODY:

Ekspres 

do kawy

De’Longhi
IROBOT
Roomba J7

Hulajnoga

elektryczna 

XIAOMI

2x Rower
trekkingowy 
Kross

2x Smartwatch

Samsung
2x Kamera 
sportowa 
LAMAX

W loterii podatkowej mogą wziąć udział wszyscy mieszkań-
cy Gminy Piekoszów, którzy w swoich rocznych zeznaniach podatkowych za 2021 rok, wskażą jako miejsce zamieszkania Gminę Piekoszów. Aby wziąć udział w loterii podatkowej trze-ba będzie zarejestrować swoje zgłoszenie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.rozliczpitwpiekoszo-
wie.pl lub złożyć formularz w formie papierowej w Punkcie 

Obsługi Loterii w Urzędzie Gminy w Piekoszowie.

Strona internetowa dedykowana loterii
podatkowej www.rozliczpitwpiekoszowie.pl

 będzie aktywna od dnia jej rozpoczęcia. 
O dokładnym terminie startu loterii podatkowej,

poinformujemy na stronie www.piekoszow.pl
i w lokalnych mediach.


